
Legyen a történelem

a te történeted....





ÉTTERMI FILOZÓFIA
CSODÁLD MEG,
ÉLD ÁT, ÍZLELD MEG!

A Főőrség és Lovarda Rendezvénytér történelmi

kalandozásra hív, melynek

szerves részeként egyben kávéházi gasztronómiai

élményt is nyújt vendégeinek. Ahol a kiváló ételeken

túlmutatva igyekszünk barátként vendégül látni a

betérő vendéget, és egyben átadni a lokáció

nyújtotta „királyi” érzést, hangulatot.

Ezt a filozófiát a szervezett eseményeinken is méltán

képviseljük, ahogyan a kávéházban bevált, és kedvelt

fogások nyújtotta élményt is igyekszünk megosztani

a rendezvényeinkre érkező kedves vendéggel.

Legyen az többek között egy kardra szúrt ropogós

csülök, vagy akár egy kiváló császármorzsa, melyet

„Budapest” és „Bécs” verzióban is kínálunk.

Séfünk a Kárpát-medencében megtalálható minőségi

alapanyagok eltökélt híve, nagyrészüket

őstermelőktől, manufaktúráktól szerzi be, szem előtt

tartva a prémium minőséget.
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228 m

100 fő

KÁVÉZÓ MIKLÓS  TEREM

65 m

30 fő

TERASZ

80 m

40 fő

A Miklós terem szeparálható

A terasz használatával a

befogadóképesség növelhető
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A Főőrségben történelmi környezetben egy minden igényt kielégítő modern étterem és kávézó

várja az érdeklődőket, mely otthonos atmoszféra, minőségi gasztronómia és élményszerű

ismeretterjesztés találkozása egy helyen. Az emeleten egy hiánypótló kiállítás nyitotta meg

kapuit, ahol az ide látogatók több mint ötszáz, javarészt most először megtekinthető festményt,

litográfiát és archív fotót tekinthetnek meg a magyar testőrségek 260 éves történetéből. 





163 m 100 fő

LIPÓT TEREM
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A Magyar Nemes Testőrség első és második kapitányairól elnevezett különleges atmoszférájú

különtermek (Miklós és Lipót) szinte minden eseménytípus befogadására alkalmasak. A festői

Főőrség épületben számtalan rendezvény lebonyolítására nyílik lehetőség. Egyedi helyszíne lehet

esküvők, partnertalálkozók, sajtóesemények, termékbemutatók, céges rendezvények, tárgyalások

számára, ugyanakkor családi, baráti összejövetelek otthonául is szolgálhat.





640 m 300 fő

LOVARDA
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300 300 300 300

+ KÜLTÉRI HELYSZÍNKÉNT A

CSIKÓS UDVAR IS BÉRELHETŐ
A Magyar Királyi Lovardát a szintén megújult Csikós udvar ölel körül, mely ugyancsak kiváló

szabadtéri rendezvényhelyszín lehet. Az épületbe lépve a grandiózus és elegáns lovaglócsarnok

tárul elénk, mely 640 nm-es alapterületével, illetve közel 15 méteres belmagasságával kivételes

helyszínéül szolgálhat nagylétszámú céges rendezvényeknek, konferenciáknak, kiállításoknak

vagy akár báloknak, esküvőknek.









Saját konyha

Légkondícionálás

Ruhatár

 

Őrzött parkoló
(16:00 óra után)

Wifi

Programszervezés
(huszár program: őrségváltás, párbaj)

 

1014 Budai Vár, Hunyadi udvar

info@foorseg.hu

www.foorseg.hu

 

 

Baán Friderika
Értékesítő, rendezvényszervező

+36 30 3343173

friderika.baan@foorseg.hu

foorseg.hu

Török Eszter
Értékesítő, rendezvényszervező

 +36 30 5539172

eszter.torok@foorseg.hu

foorseg.hu
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